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IA CELEBRACIÓ DEL 1 CONGRÉS llTÚRGIC DE MONTSERRAT 
s'emmarca en un període a bastament fructífer per Catalunya, com 
fou la Renaixern;a i a la vegada n'és conseqüencia. 1 En ell, aflora un 
catalanisme de marcat to catolic que girara especialment al voltant 
d'una persona de gran rellevancia, el bisbe de Vicjosep Torras i Ba
ges, juntament amb altres personalitats com ara Mn. Jacint Verda
guer o el poetajoan Maragall, entre altres. 

Aquest corrent sera fruit de l'onada de romanticisme que i~preg
nara tota la societat catalana, en una major recerca de les arrels més 
fondes, indagant en el record medieval de la influencia estesa per tota 
la Mediterrania. A més, tenint en compte un ambient economic pro
cliu amb bonan<;a económica i l'aparició de mecenes que, conjunta
ment amb un escaient context social, ajudara a l'aparició de mitjans 
de comunicació de forta connotació religiosa o a la creació de movi
ments apostolics seglars. 2 Posteriorment, ja a la darrera decada del 

l. Cf.J. BADA, Hiswria del cristianisme a Catalunya, Barcelona 2005, ps. 209-215. 

2. Es dóna lloc a la creació de revistes, entre altres: «Lo Missatger del Cor de Jesús», 

fundada el 1866 per inspiració del bisbe de VicJosep Morgades, o «La Veu de Mont

serrat» de l'any 1878 pel capella vigataJaume Collell. També es creen diferents movi

ments, com ara: «La Lliga espiritual de la Mare de Déu de Montserrat» fundada l'any 

1899 pel bisbe de VicJosep Torras i Bages. 
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segle xrx, tot aixó es veura afectat amb la perdua dels mercats colo
nials (1898), ambla crisi de la fil-loxera i la protesta del món agríco
la ... que desencadenara en una crisi financera i social amb repercussió 
al camp de la indústria i amb un conseqüent augment del terrorisme 
en detriment de les diferents manifestacions de dimensió religiosa ca
tólica. 3 

Tanmateix, en aquells moments, trobem les grans personalitats 
que ambla seva autoritat fénovaran el cristianisme a Catalunya. Cal 
destacar el dinamisme de l'Església católica a Catalunya, on imperen 
una serie de moviments de gran volada, especialment el bíblic i el que 
ens ocupa, el litúrgic. Aquest entusiasme en el camp litúrgic assentara 
les bases per a l'organització del I Congrés Litúrgic de Montserrat, 
convocat perla Província Eclesiastica Tarraconense, ambla presiden
cia del Nunci Mons. Ragonesi i amb l'assistencia de totes les autoritats 
eclesiastiques del moment. Aquest Congrés servid com a porta d'ac
cés del Moviment Litúrgic a tota la Península, i conduira a un impuls 
renovador en el camp litúrgic, expressant en tot moment plena sinto
nia amb els postulats del Sant Pare. 

Ja des d'un comern;:ament la vinculació entre litúrgia i art es fara 
present en el Congrés, com es comprova en la carta que envia l' Ar
quebisbe de Tarragona a l'Abat de Montserrat: «Celebrat alegre
ment el Congrés d'art cristia a la gran ciutat catalana, raonable és 
que els seus organitzadors fossin els encarregats d'assegurar la pre
sent celebració del de Litúrgia, art tan bell com practic, on l'esperit 
cristia es revela de manera més genuina i indubtable.»4 Igualment, el 
Dr. Torras i Bages, en la seva carta dirigida al president de !ajunta 
Permanent del Congrés, deixa escrit que «la Litúrgia és l'art cristia 
per excel-lencia, perque la Litúrgia és l'art de comunicar a l'home la 
influencia divina, i aquest art l'Església en dóna una pauta, humil i 
sobirana, i en conformitat amb ella alimenta al poble cristia, amb 

3. Per entendre el context, i!egiu,J. MARAGALL, La Iglésia Cremada «La Veu de Catalu

nya», 18 de desembre del 1909. 

4. Trad. Carta de l'Arquebisbe de Tarragona, Card. Antolín López Peláez, a l'Abat de 

Montserrat. «Vida Cristiana», 2, 1914, p. 95. 

1 Congrés Litúrgic de Montserrat: vincle entre litúrgia, arquitectura i art 

'' '' 
L'Art religiós no es pot comprendre ni estimar, en 
cap de les seves manifestacions, si no es 
compren i s'estima degudament la Sagrada 
Litúrgia; ni sera art ni sera res, si no va informat 
d'esperit genu"lnament litúrgic. 

nodriments vivificants».5 O finalment també en la carta que envía el 
bisbe d'Urgell beneint l'organització del Congrés i afegint, «així com 
l'art religiós, suprema expressió de l'art própiament cristia, té la seva 
única raó d'ésser en la Sagrada Litúrgia, així també han de tenir-la 
per nord els Congressos d' Art Cristia, si volen fer tasca profitosa: de 
manera que creiem fermament que aquesta que ara aneu a comen
<;ar és !'obra fonamental i de més transcendencia. L'Art religiós no es 
pot comprendre ni estimar, en cap de les seves manifestacions, si no 
es compren i s'estima degudament la Sagrada Litúrgia; ni sera art ni 
sera res, si no va informat d'esperit genui:nament litúrgie».6 

En aquest context i prenent de referencia el 1 Congrés Litúrgic de 
Montserrat, ens detindrem en quatre personatges i en les seves respec
tives al-lusions entre litúrgia, arquitectura i art en el món del sacre, i 
com influi:ren les seves posicions en aquest moment historie. 

Dr. Pere-Joan Ca.lllpins i Barceló, propagador del 
Moviment Litúrgic 

El Dr. Campins, bisbe de Mallorca (1898-1915), fou un personat
ge excel-lentíssim en la difusió de la litúrgia. Tal i com remarca, Mn. 
Joan Quetglas, quan afirma en el seu article: 7 «Tot un llibre es podria 

5. Carta del Bisbe de Vic, Dr. Torras i Bages al President de !ajunta Permanent del 

Congrés. «Vida Cristiana», 3, 1915, p. 141. • 

6. Carta del Bisbe d'Urgell, Dr.joan Benlloch i Vicó, al President de !ajunta Perma

nent del Congrés. «Vida Cristiana», 3, 1915, p. 142. 

7 .J. QuETGLAS, L'llm. Dr. Campins com Bisbe de Mallorca, «Quaderns de Vida Cristiana», 

núm.6, 1915,p. 285. 
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'' '' 
El bisbe Dr. Campins s'entrevista amb A. Gaudí i 
li exposa les seves idees de reforma, mostrant-li 
a l'arquitecte els textos de litúrgia i llur 
interpretació. 

escriure sobre la restauració litúrgica en el gloriós pontificat del Dr. 
Campins. [ ... ] Comenc;a en els primers temps de son pontificat i con
tinua el Dr. Campins trebailant sempre amb constancia energica i 
inflexible en la prossecució del renaixement litúrgic que ha donat en 
nostra diócesi de Mallorca magnífics resultats." 

Fou un gran entusiasta en la promoció de la participació del poble 
en la litúrgia, fruit de la seva preocupació per in~truir el poble en la 
practica del Motu-propi del Sant Pare Pius X, «Tra le sollecitudini» 
(1903), i connecta rapidament amb el moviment litúrgic que s'anava 
despertant en el Principat, i que preparava el 1 Congrés Litúrgic de 
Montserrat. 

Com afirma P. Adalbert Franquesa o.s.b.,8 en efecte, la gran 
reforma del Dr. Campins fou la restauració de la Seu de Mallorca, 
projecte encomanat a l'arquitecte Antoni Gaudí. El bisbe tenia 
molt dares aquelles paraules del Sant Pare, quan afirmava: «L'art 
litúrgic sera més sant quan més íntimament unit estigui a l'acció li
túrgica.»9 

El punt de partida fou el 19 d'agost del 1901; quan el bisbe Dr. 
Campins s'entrevista amb A. Gaudí i li exposa les seves idees de refor
ma, mostra a l'arquitecte els textos de litúrgia i llur interpretació. A 
partir d'aquell moment, i aprovat el projecte pel Capítol de Mallorca, 
Gaudí prosseguí amb l'execució del projecte. 10 

8. Cf. ADALBERT FRANQUESA o.s.B., Alguns aspectes del 1 Congrés Litúrgic de Montserrat, p. 

287. En DALMAu B. - URDEIXJ. (ed.), 111 Congrés Litúrgic de Montserrat. Crónica, Al·locucions. 

Coriferencies generals i Ponencies de les Seccions, Barcelona, 1993. 

9. Cf. P1us X, Motu Proprio Tra le sollecitudini, ASS, 36 (1903), 332. 

10. Pera més informació sobre el tema, consulteu: M. GAMBÚS (coord.), La Catedral de 

Mallorca és el document. La RefOrma de Gaudí cent mrys després. Col-lecció Seu de Mallorca, 

10, 4 vals., Publicacions Catedral de Mallorca 2015. 

1 Congrés Litúrgic de Montserrat: vincle entre litúrgia, arquitectura i art 

Aquest projecte arquitectónic es fonamentava en un pla teológic i 
litúrgic, assenyalat pel bisbe Dr. Campins en la seva Carta Pastoral. 11 

La intervenció realitzada entre el 1904 i el 1915 consistí a restituir l'ús 
litúrgic dels fidels a la nau central de la Catedral, bandejant el cor del 
mig, i recoHocant-lo a l'absis comuna prolongació de la catedra epis
copal, abrac;ant el presbiteri. També es restaura la catedra episcopal 
gótica, i es féu visible als fidels mitjanc;ant el trasllat d'un imponent 
retaule barroc. 

El qui fou per a Gaudí mestre en Litúrgia, el bisbe Dr. Campins, 
morí el mateix any de la celebració del 1 Congrés Litúrgic de Montser
rat, pero la seva empremta en aquest esdeveniment es demostra amb 
la carta escrita pel Vicari Capitular, Mn. Alcover, dirigida a l'Abat de 
Montserrat expressant-li la seva adhesió més forta i entusiasta, comu
nicant-li que un bon nombre de sacerdots de Mallorca participarien al 
Congrés, presidits pel Mestre de Cerimónies Mn. Joan Quetglas.12 Al 
final de la carta oferia amb emfasi una explicació de la restauració 
empresa pel bisbe Campins a la Catedral de Mallorca, segons l'exem
ple de les antigues Basíliques per donar a l'altar la importancia prima
ria, que, tal i com explica, féu despertar per tota l'illa un moviment de 
simpatia envers tota la seva obra, tanmateix, fruit dels postulats de 
l'emergent moviment litúrgic, que s'augurava coma objectiu satisfac
tori del present Congrés que tenia lloc a Montserrat. Aquest escrit ens 
dóna una idea del comprovat exit posterior de les sessions d'estudi que 
es desenvoluparan entre els dies 5 i 1 O de julioldel 1915. 

Mn. Manuel Trens, divulgador de l' Art Cristia 

En la qüestió de l'art sacre, el 1 Congrés Litúrgic de Montserrat 
hi tingué un influencia decisiva gracies a la participació de perso-

11. P. J. CAMPINS, Carta pastoral sobre la restauració de la Santa Església Catedral de Mallorca, 

«Butlleti Oficial Bisbat de Mallorca» (BOBM), 45 (1904), ps. 247-266. 

12. Cf. A.M. ALcovER, Adhesions al Congrés, «Reseña Eclesiástica», 80-81 (agosto-sep

tiembre 1915), ps. 454-455. 
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'' '' 
Mn. Trens va estar presenten tates les 
discussions litúrgiques que van tenir lloc a 
Catalunya fins a finals deis anys 60. 

nes amb un nivell altíssim. Cal anotar que l'órgan d'on provenien 
era el Cercle Artístic de Sant Lluc, associació fundada el 1893, amb 
un interes en la formació i l'ensenyament de les diferents branques 
artístiques que tingué una gran influencia en els elements litúrgics 
que es van confeccionar fins ben entrat el segle XX. El seu primer 
consiliari fou ni més ni menys que el Dr. Torras i Bages, i comptava 
entre els seus fundadors personalitats com Joan Llimona o Antoni 
Gwili. . 

A conseqüencia del Congrés de Montserrat, es constituí dintre el 
Cercle el grup <<Amics de l'art litúrgie», que per l'Advent de 1925 va 
organitzar la primera exposició d' Art litúrgic, on els millors artistes i 
arquitectes presentaren llurs obres. I el mateix any 1925, comern;a la 
publicació de l'Anuari dels Amics de l'Art Litúrgic, on prendran posi
ció personatges destacats com Mn. Tarré, Mn. Gudiol, Sr. Puig Boa
da, entre altres, pero de manera prominent Mn. Manuel Trens, home 
profundament enamorat de l'art i de !'arquitectura. Fou un expert 
coneixedor de totes les avantguardes artístiques que van tenir lloc al 
llarg de la primera meitat del segle xx, i en destaca el seu interes per 
actualitzar l'estetic dels elements litúrgics. Aquesta renovació la va fer 
seguint els postulats del moviment litúrgic. En el Cercle Artístic de 
Sant Lluc va tenir-hi un paper especial qui va ser el seu consiliari des 
d'abans de la Guerra Civil fins a passada la meitat del segle XX. Des 
d'alla, promogué, aconsella i dirigí la realització de nombroses obres 
artístiques litúrgiques, orfebreria, escultura i arquitectura. Mn Trens 
va estar present en totes les discussions litúrgiques que van tenir lloc a 
Catalunya fins al final dels anys 60. 13 

13. O. BoHIGAS GUARDIONA, Entrevista inedita que Ricardo Gómez Val va fer a Oriol 

Bohigas el dia 15 de novembre de 2012 a Barcelona, en la qua! tractaren de les esglé

sies que Bohigas va realitzar en coHaboració amb el seu sociJosep Maria Martorell. 

1 Congrés Litúrgic de Montserrat: vincle entre litúrgia, arquitectura i art 

L'arquitectejosep Puig i Cadafalch, promotor del 1 
Congrés Litúrgic de Montserrat 

El primer acte del Moviment Litúrgic que, sota la direcció dels 
Prelats de la Província Tarraconense, tingué lloc a la Península fou el 
I Congrés Litúrgic de Montserrat. I la primera idea que es manifesta 
de forma constatable d'aquest I Congrés Litúrgic fou obra de l'arqui
tecte Josep Puig i Cadafalch. Fou ell qui, arran de la celebració del I 
Congrés d'Art Cristia14 a Catalunya, escriví per primer cop al bisbe 
Laguarda de Barcelona, soHicitant la celebració d'un Congrés Litúr
gic a Montserrat. Existeix !'original de la carta, així com la resposta 
que el Vicari Capitular de Barcelona envía a l'Abat Marcet de Mont
serrat, proposant-li l'organització del Congrés. L'Abat acollí amb en
tusiasme el projecte i hi posa a disposició el Monestir, havent parlat 
amb el bisbe Laguarda abans del seu traspas al final d'aquell mateix 
any 1913.15 

Puig i Cadafalch forma part coma vocal de laJimta organitzado
ra que es constituí el 25 de novembre del 1914, i també després, com 
a membre vocal de la comissió executiva del Congrés. 16 

La Junta permanent dels Congressos d' Art Cristia a Catalunya 
presidida per ell mateix, per una banda, i el monestir de Montserrat 

14. És interessant coneixer aquest esdeveniment pe! seu ·caracter de precursor del 1 

Congrés Litúrgic de Montserrat, i les seves conseqüencies vinculants entre litúrgia i 

arquitectura. Es pot llegir, en un deis objectius del Congrés: «[ ... ] encaminar la inves

tigació de ses relacions (referint-se a l'Art cristia) amb el desenrotllament de la litúr

gia.» 1 al parlament final, a mode de cloenda, es llegí un telegrama adrei;:at al Sant 

Pare, expressant-li el desig d'assolir la restauració litúrgica de les arts plastiques i grafi

ques, com de la música sagrada. En definitiva, tot un directori d'intencions. El presi

dent de la Comissió Executiva fouJosep Puig i Cadafalch, i secretaris, Mn. Lluís Car

reras i l'arquitecteJosep Goday. Pera més informació general sobre aquest Congrés, 

consulteu: Anuari de l'Imtitut d'Estudis Catalam, Barcelona 1913-f 9 l 4, ps. 922-927. 

15. Cf. ADALBERT FRANQUESA o.s.b., Alguns aspectes del 1 Congrés Litúrgic de Mont

serrat, ps. 288-289. En.B. DAL'\IAU - J. URDEIX (ed.), JI! Congrés Litúrgic de Montserrat. 

Cronica, Al·locuciom. Conferencies generals i Ponencies de les Seccions, Barcelona, 1993. 

16. Programa del Congrés, Barcelona, p. 16. 
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'' 
Puig i Cadafalch forma part com a vocal de la 

'' 
Junta organitzadora que es constituí el 25 de 
novembre del 1914, i també després, coma 
membre vocal de la comissió executiva del 
Congrés. 

. t 
per l'altra, varen informar. oficialment l'Episcopat del projecte del 
Congrés i varen demanar-ne l'aprovació. La contesta fou unanime, 
plena de benediccions i de coratjoses respostes que hi prometien l'as-
sistencia. 

Coma eminent arquitecte i historiador, perla seva banda, s'en-
carrega de pronunciar una conferencia introductorja a la secció dedi-
cada a la Missa, on parla sota el títol de «L'estructura litúrgica del 
Temple». 17 En ella, desgrana tota una serie d'obres antigues d'arqui-
tectura sacra, i hi posa en relleu els elements fonamentals de la litúrgia 
cristiana existents al llarg del temps. 

Tanmateix, més enlla d'aquesta conferencia i en un terreny més 
practic, ja de forma posterior al I Congrés Litúrgic de Montserrat, es 
perfila com a polític i participant de la Mancomunitat de Catalunya, 
entitat que va ajudar a recuperar tota una serie de monuments, en 
especial romanics, com les esglésies de la Vall de Boí desconegudes 
per gran part de la societat en aquells moments. 18 També prengué 
part, de forma important, en una serie d'associacions de la societat 
civil catalana, com fou en un primer moment el Centre Excursionista 
de Catalunya, el qual comern;a a organitzar sortides al comern;ament 
del segle XX per donar a coneixer aquests tresors desconeguts del pai-
satge monumental catala. Alhora, ell sempre demostra al llarg de la 
seva vida un interes a recuperar diversos exemples de l'arquitectura 
sacra de Catalunya, tal i com es veié en la seva influencia en el mo-
ment de restaurar esglésies, fins a la Guerra Civil. 

() 
¡:¡:: 
-<( 

17. Per consultar el resum de Ja conferencia: «Crónica del Congreso», Reseña Ecle-a::: 

"" o siástica, 80-81 (agosto-septiembre 1915), 4 72-4 73. z 
o 18. Aquest esfon; es pot trobar, per exemple, en els seus estudis en relació al Monestir ~ .. de Ripoll. 

1 Congrés Litúrgic de Montserrat: vincle entre litúrgia, arquitectura i art 

'' '' 
La passió pel coneixement de la litúrgia en Gaudí 
no fou a partir del 1 Congrés Litúrgic de 
Montserrat, pero sí que hi participa amb il·lusió. 

La participació de l'arquitecte Antoni Gaudí al 1 Congrés 
Litúrgic de Montserrat 

Antoni Gaudí s'incorpora al moviment de renovació litúrgica 
quan, ja des del seu coneixement, forma part de la mesa organitzado
ra del I Congrés d' Art Cristia de Catalunya, celebrat a Barcelona 
l'octubre del 1913. Algunes ponencies d'aquest Congrés, com ara 
«L'Art en el Temple» del P. Casanovas o «L'Art i la Litúrgia» de Mn. 
Josep Tarré, inspiraren Gaudí en la seva forma de tractar l'arquitec
tura religiosa. L'impressiona el concepte de la litúrgia, com una via 
d'integració de la religió en l'arquitectura, i s'incorpora amb entusias
me a aquest corrent de renovació com fou el moviment litúrgic, assis
tint al I Congrés Litúrgic de Montserrat, on més enlla de la seva par
ticipació al Congrés no en tenim cap més notícia que la influencia que 
tingué en ell el cant gregoria. 19 En tot cas, la passió pel conei~ement 
de la litúrgia en Gaudí no fou a partir del I Congrés Litúrgic de Mont
serrat, pero sí que hi participa amb il-lusió, essent membre de la Mesa 
del Congrés. A més, l'unia una forta amistat amb el conjunt dels seus 
organitzadors, com ara amb el Dr. Lluís Carreras, 2º el mestre Millet, 
l'artistajoan Llimona, pero sobretot, perla forta influencia que exer
cia sobre tots ells el mestratge del Dr. Torras i Bages.21 

El seu interes per la litúrgia no es basava tan sols en un coneixe-

19. Cf.J. CASTELIANOS, Torras i Bages i Gaudí, ps. 185-189. En LAHUERTAj.j. (ed.), Gau

dí i el seu temps, Barcelona, 1990. 

20. A crear aquest ambient tan procliu hijuga un paper desta~at la Lliga Espiritual de 

la Mare de Déu de Montserrat, dirigida pel mateix Mn. Lluís Carreras. 

21. Cf. ADALBERT fRAN.QUESA o.s.b., Alguns aspectes del I Congrés Litúrgic de Montserrat, ps. 

289-291. En B. DAIMAU - J. URDEIX (ed.), III Congrés Litúrgic de Montserrat. Crónica, Al

locucions. Coriferencies generals i Ponencies de les Seccions, Barcelona, 1993 . 
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ment teoric, sinó que expressava el viu desig de plasmar-ho en les se
ves obres. Prova d'aixo i arran de la seva coneixern;a amb el bisbe 
Campins, la intervenció a la Seu de Mallorca ja representava un can
vi en aquest sentit, ja que l'havia marcat fortament en la seva manera 
d'interpretar !'arquitectura sacra. 

Un dels objectius del 1 Congrés fou la propagació del cant grego
ria. En aquest sentit, cal assenyalar !'ardua i infatigable tasca del P. 
Sunyol o.s.b., el qual mi~janc;ant conferencies i cursos per arreu, for
ma gran quantitat de persones. Entre les quals Antoni Gaudí, assidu 
a totes les lli<;ons de cant gregoria que es celebraren, presidides pel P. 
Sunyol, al Palau de la Música Catalana. És coneguda l'anecdota que, 
en una ences debat entre músics, el mestre Millet es dirigí a Gaudí 
amb un to agradable i humorístic: «I voste que hi diu en tot aixo, don 
Antoni?» «Üh, amic va repsondre Gaudí, jo ací no vine a aprendre 
música, sinó arquitectura.»22 D'enc;a de la seva estada a Astorga i de 
les seves converses amb el bisbe Grau i Vallespinos, es convertí en la 
seva lectura predilecta L'année liturgique (1841-1866) de Dom Guéran
ger, de la qual extreia suficient inspiració per a la magna construcció 
intemporal del Temple de la Sagrada Família, a fique complementés 
la seva recerca en ajustar-se a tots els detalls i prescripcions litúrgi
ques del moment. 

Conclusió 

Tot reconeixent el seu caracter no gens exhaustiu, mitjanc;ant el 
present article i prenent de referencia el 1 Congrés Litúrgic de Mont
serrat, hem volgut fer arribar al lector, sota quatre perspectives con
temporanies i diferencials, la importancia de la litúrgia i la seva in
fluencia posterior en !'arquitectura i en l'art. 1 com incidí en aquests 

22. E D. P. BALDELLó, Petites biogrcifies degrans Barcelonisns, Barcelona, 1965, p. 79. Extret 

del article: ADALBERT FRANQUESA o.s.b., Alguns aspectes del I Congrés Litúrgic de Mont
serrat, ps. 288-289. En B. DALMAu - J. URDEIX (ed.), /JI Congrés Litúrgic de Montserrat. 

Cronica, Al-locucions. Coriferencies generals i Ponencies de les Seccions, Barcelona, 1993. 

1 Congrés Litúrgic de Montserrat: vincle entre litúrgia, arquitectura i art 

quatre personatges, eclesiastics i arquitectes respectivament, la reno
vació litúrgica amb un canvi de mentalitat i de praxis. 

En la magnífica conferencia23 que oferí el P. Adalbert Franquesa 
als assistents al 11 Congrés Litúrgic de Montserrat, comenc;a amb 
unes paraules ben reveladores, per entendre amb major mesura el 
moment historie en que vivía la litúrgia al comenc;ament de segle i 
com aixo influiría en tots els estrats de la vida eclesial de forma poste
rior; en ella, parla de la importancia en l'estudi i en la comprensió de 
la litúrgia, «com més íntimament i profundament arrelat estigui en 
!'autentica tradició de l'Església l'arbre de la litúrgia, millor podra 
estendre el seu brancatge i produir fruits més assaonats i més dura
bles. Prescindir d'aquesta llei podra semblar més coratjós i més eficac; 
de moment, i sera sempre més atractiu, pero la manca d'arrels no 
tardara a apareixer: les més belles i prometedores flors s'aniran succe
int i caient sense fruitar. ¿No és aquest un dels perills que podrien 
comprometre !'esplendida i prometedora reforma litúrgica actual en 
el nostre país, comen tants d'altres? [ ... ] Com l'Església, també nosal
tres volem ser fidels a aquells valors vitals i tradicionals que han fet 
possible !'actual renovació, obrint-nos a un constant i progressiu per
feccionament, sense uns trencaments violents que ens farien perdre el 
bo i millor de la saba vivificant del vell arbre.» 

Aquestes paraules, <lites per l'eminent monjo de Montserrat, de
mostraven un cert neguit en l'evolució i futura implantació de la reno
vació litúrgica a tota l'Església. 1 cinquanta anys després d'aquesta 
afirmació del P. Franquesa, en l'art i !'arquitectura sacra, temes que 
ens ocupen, és encara avui un tema recurrent i gens alíe en aquest 
deba t. 

No ens és estrany aquest caracter transfronterer de les conclu
sions del Congrés, perque un tret que n'era distintiu fou la insistencia 
a subratllar un acerrim «romanisme», com a nota comuna entre tots 
els parlaments i les conferencies del Congrés. AixQ es demostra en la 
mateixa homilía del Dr. Antolín, Cardenal Metropolita de Tarrago-

23. ADALBERT FRANQUESA o.s.b., «El Congrés de 1915 i la seva significació historica», II Con

grés Litúrgic de Montserrat, vol. I (1966), ps. 5-36. 
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El fet essencial no rau a conéixer el passat, sinó 
a entendre el misteri permanent i vinculant de la 
celebració litúrgica, i com aixo es tradueix en les 
seves múltiples manifestacions artístiques. 

na, des d'on proclama la intenció primera del Congrés, comuna pro
testació pública de romanisll1e i adhesió filial a la Santa Seu. 1 també 
queda pales en el mateix escut24 del Congrés, on es dibuixava sobre el 
fons de la muntanya de Montserrat la figura de !'altar papal de la 
Basílica del Latera. 

Cent anys després, a partir de les arrels i de les posteriors conse
qüencies, encara ara n'estudiem possibles fruits emnig d'aquesta sim
biosi entre el sentit de l'Església i el sentit de la Litúrgia que en deriva 
el 1 Congrés. Obviant que per a nosaltres el fet essencial no rau a co
neixer el passat, sinó a entendre el misteri permanent i vinculant de la 
celebració litúrgica, i com aixó es tradueix en les seves múltiples ma
nifestacions artístiques. 

24. Mn.Josep Ma. Baranera, en el seu article, explica arnb total clarividencia la seva 

significació: El nostre símbol, «Vida Cristiana», 1, 1914, p. 17. 

PENSAMENT 

El sagrat i el profa en el context urba del s. xx: 
Referencies i significats 

Concepció Peig 
Investigadora en cultura i patrimoni arquitectonic 

EN A(¿UEST ASSAIG S'A.NALITZA I ES REFLEXIONA sobre el signi
ficat, el dinamisme i la interacció entre el sagrat i el profa en el context 
urba contemporani i sobre el seu impacte en !'arquitectura. A la llum 
d'aquestes reflexions, es fan algunes aproximacions sobre alguns edi
ficis paradigmatics d'Antoni Gaudí a Barcelona, que destaquen per 
les solucions innovadores i transgressores que presenten en aquest as
pecte. 1, malgrat que gaudeixen d'un impacte mediatic extraordinari, 
resulten encara una arquitectura poc coneguda i sovint descontextua

litzada. 
Com a precedent de les nostres reflexions, volem assenyalar la 

importancia de la noció genius loci (esperit del lloc) a fi de comprendre, 
en la seva verdadera dimensió, !'arquitectura sagrada en qualsevol 
context. Fer arquitectura en el sentit més genuí significa visualitzar el 
genius loci, és a dir, donar consistencia d'imatge al lloc, de manera que 
aquest sigui representació d'una precisa concepció vital. Norberg
Schulz va recuperar en la dec~da dels 70 aquesta noció i, juntament 
amb altres autors, la utilitza i instal-la en la valoració de !'arquitectura 

contemporania. 1 
• 

La primera qüestió a abordar és la comprensió de !'arquitectura 
com a !loe, la qual cosa permet superar la primacía del concepte abs-

1. C. NoRllERG-SCHULZ, Genius Loci. Paesaggi,o, ambiente, architettura, Milano, Electa, 1992. 
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